


 

  
Redactioneel 

 

Daar is hij dan eindelijk: de eerste Dei 
Facto van het jaar! Of je er nou met smart 

op hebt zitten wachten of je niet eens door 
had dat hij nog niet was verschenen, hij 
ligt er. En om het lange wachten goed te 
maken dit keer een extra dikke uitgave.  

 
Met onder andere een (hele verre) 

terugblik op het introductiekamp op 
Schiermonnikoog, een artikel van Geurt 

Henk van Kooten, de docent van het jaar, 
een voorstelrondje van het 

faculteitsbestuur en natuurlijk een 
creatief artikel! Daarnaast nog een boel 
gastartikelen en natuurlijk artikelen van 

onze eigen redactie.  
 

Dit nummer heeft het thema l’ambiguïté, 
of ambiguïteit. Wat dat precies is, mag je 
zelf invullen, maar de artikelen geven er 

allemaal hun eigen kijk op.  
 

Als je benieuwd bent naar de Engelse 

artikelen in deze editie, draai het blad dan 

om! 

Namens de redactie een mooie kerst en 

een gelukkig nieuwjaar toegewenst! 

Colofon  
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Weet je nog?

Door: de Introductiecommissie 

Weet je nog dat eerste weekend van het jaar? Zonder dat je iemand kende, op naar die nieuwe 

faculteit? Het in alle haast bijna vergeten van je symbool? Die veel te lange reis in een veel te 

drukke bus? Weet je nog dat prachtige eiland met zijn mooie stranden en weilanden? Dat 

weekend dat de regen ons weg zou gaan spoelen, maar het uiteindelijk de zon was die al onze 

gezichten verbrandde? Dat rare spel op de eerste avond dat eerst ongemakkelijk leek, maar 

uiteindelijk hilarisch was? Het vernietigende commentaar van Jelle? Of het feesten in de Toxbar, 

hoewel sommigen dat misschien niet meer zullen weten.  

Weet je nog hoe je de eerste ochtend wakker werd en jij daar moe voor je uit zat te staren, terwijl 

Anne alweer blij in de rondte aan het dansen was? Weet je nog hoe je die speurtocht liep? Die 

speurtocht die zei dat je zowel links als rechts moest, of vragen stelde die al jaren niet meer te 

beantwoorden waren? Of dat spel halverwege, waar Marieke je een heerlijk drankje aanbood? 

En weet je ook nog hoe enthousiast je was toen je het Gerardus-lied mocht zingen, onder de 

begeleiding van een veel te vrolijke Leon? Of hoe je, zonder dat je kon zien, maar eventjes een 

wandeling mocht maken door het dorp, omdat het Job leuk leek om je zomaar zonder zicht over 

een drukke straat te laten lopen? En dat je dan eindelijk terug kwam bij de boerderij, waar je 

werd opgewacht door een invasie van ouderejaars? Weet je nog de interessante praatjes van de 

docenten? Of gaat je hart toch meer uit naar die momenten van rust, lekker liggen in de zon, of 

luisteren naar de droge opmerkingen van Willem? Weet je ook nog dat heerlijke voer? Dat kleine 

beetje nasi dat er was voor iedereen? Weet je nog hoe je stond te dansen en te zingen bij het 

afwassen? Of hoe je tragisch verloor bij de pubquiz, omdat je dacht dat wodka voor het grootste 

gedeelte uit alcohol bestond? Weet je nog hoe laat je in je bed lag, die laatste avond? Of was je de 

tijd totaal vergeten, toen je daar bij dat kampvuur zat? 

 En kan je je die laatste ochtend nog herinneren? Zelfs de energie van de mentoren leek toen 

uitgeput. Weet je nog hoe je opeens je tas in moest pakken, terwijl de ouderejaars nog allemaal 

eten in je tas propten? En hoe je toen met die hele groep weer richting huis ging? Die terugreis, 

waarop het besef kwam dat je slechts een weekend weg was, terwijl het zo lang leek. Dat je je 

afvroeg hoe het kon dat al die onbekenden van twee dagen geleden, opeens zo vertrouwd 

voelden? Weet je nog dat je zin kreeg in het jaar dat voor je stond? Een jaar samen met al deze 

mensen, in deze sfeer?  

Weet je nog, dat prachtige weekend op Schier? 
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Even voorstellen:  

het faculteitsbestuur 
Door: Kyra-Tiana Kers   
 

Gehele naam: Mladen Popović  

(Decaan, PH onderzoek)  

Leeftijd: 40 

Schoenmaat: 42 

 

 

 

 

 

 

1. Wat is het gekste dat u ooit 

gedroomd heeft?  

Ik heb geen idee; snel wisselende situaties 

waarin je je bevindt tijdens je droom die 

absurd zijn, maar onthouden doe ik ze niet 

lang. 

2. Kunt u iets vertellen over uw 

grootste blunder en hoogtepunt 

tijdens uw bestuursperiode aan de 

faculteit?  

Too early to tell. 

3. Drinkt u uw koffie expres zo of 

drinkt u hem verkeerd?  

Ik drink geen koffie 

4. Wat is uw favoriete Nederlandse 

woord?  

Ik ben me er niet van bewust een favoriet 

Nederlands woord te hebben 

 

Gehele naam: Sipco Vellenga 

(Vicevoorzitter, onderwijsdirecteur) 

Leeftijd: 61 jaar 

Schoenmaat: 43 

1. Wat is het gekste dat u ooit gedroomd 

heeft?  

Als ik droom, combineer ik meestal 

gebeurtenissen uit het verleden met zaken die 

spelen in het heden. Ooit heb ik in New York 

bij kort Al Pacino ontmoet. Het moet in 1997 

geweest zijn, ik kwam hem tegen in de lounge 

van een hotel. Geweldig. Ik ken hem uiteraard 

van zijn onvergetelijke rol in The Godfather 

triologie. Hij was voor mij - en is eigenlijk nog 

steeds - een van de beste acteurs die ik ken. 

Laatst droomde in dat ik hem in Groningen in 

een cafe weer tegenkwam en we met elkaar 

gingen eten. De droom was snel weer voorbij. 

2. Kunt u iets vertellen over uw grootste 

blunder en hoogtepunt tijdens uw 

bestuursperiode aan de faculteit?  

Ik weet niet of het een blunder is, maar 

terugdenkend aan mijn beginperiode in het 

bestuur denk ik wel dat ik toen iets te veel 

zaken op heb gepakt. Die beginperiode was 
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voor mij als iemand die van buiten kwam een 

periode van wennen en kennismaken, maar 

daarnaast stond op de agenda de 

vernieuwing van de BA-degree programmes 

en daar heb ik toen - met het toenmalige FB - 

ook nog de herziening van de MA aan 

toegevoegd. Het was wel erg veel al met al. 

Tegelijkertijd ben ik wel erg gelukkig met de 

herziening van de Master degree 

programmes en hoop ik van harte dat we 

daar de komende jaren de vruchten van 

mogen plukken. 

3. Drinkt u uw koffie expres zo of drinkt u 

hem verkeerd?  

Overdag meestal verkeerd, na een maaltijd 

altijd expres 

  4. Wat is uw favoriete Nederlandse 

woord? 

Ik houd erg van Amsterdams Jiddisch 

Nederlandse woorden als mesjogge, gein, 

kapsones, gozer en sjoege.   

 

Gehele naam: Philip Eduard Broeksma (PH 

middelen) 

Leeftijd: 59 

Schoenmaat: 44  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wat is het gekste dat u ooit gedroomd 

heeft?  

Tja, ik droom niet zo vaak - tenzij het klopt dat 

je elke nacht wel droomt, dan onthoud ik mijn 

dromen maar zelden.  

Deze droom heb ik wel onthouden. Ik sta 

bovenaan een ravijn. Ik loop vaak hoog door 

de bergen, dus dat is niet zo gek. De diepten 

van een ravijn boezemen me angst in. Ik ken 

de verhalen van bergbeklimmers en van 

wandelaars zoals ik, dat één misstap fataal 

kan zijn. En nu sta ik dus aan de rand van zo'n 

ravijn - zo steil en diep als maar kan. In mijn 

droom.  

Ik besef dat ik droom. Ik sta niet echt bij een 

ravijn, maar ik sta in mijn droom aan de rand. 

Ik denk: laat ik dan maar eens kijken wat er 

gebeurt als je in een ravijn valt. En ik spring. 

Ondanks angst voor de diepte spring ik het 

ravijn in. Al vallend denk ik: als dit nou maar 

echt een droom is, en ik me niet vergis. 

Voordat ik beneden ben, word ik wakker. 

2. Kunt u iets vertellen over uw grootste 

blunder en hoogtepunt tijdens uw 

bestuursperiode aan de faculteit?  

Mijn grootste blunder moet nog komen, die 

bewaar ik voor later. Wat ik lastig vond en 

vind, is de grote hoeveelheid afkortingen 

binnen de universiteit en vooral de 

vanzelfsprekendheid waarmee die gebruikt 

worden. JSPE. KUOZ. DLG. En za zo maar door. 

SOS! 

Verder ervaar ik de faculteit als een fijne 

omgeving. Ik ben onder de indruk van de 

betrokkenheid van iedereen bij deze faculteit. 

Ik ben een wiskundige en informaticus, maar 

vind het mooi om met onderzoekers te praten 

over hun onderzoek. Prachtige onderwerpen, 

zouden eigenlijk veel meer mensen mee in 

aanraking moeten komen. 

  

7



 

3. Drinkt u uw koffie expres zo of drinkt u 

hem verkeerd?  

Koffie... Toen ik net lid was geworden van de 

gemeenteraad van Winsum, speelde de 

kwestie van de koffie op het gemeentehuis. 

Om de zoveel jaar is dat bij elke organisatie 

een issue. Ik heb me toen helemaal verdiept in 

de arabica en robusta-bonen, de hoogvlakten 

van Colombia en Kenia, het branden van de 

koffie, de melanges, rood-, zilver-, en 

goudmerk.... Uitkomst destijds was dat alles 

bleef zoals het was. Stevige espresso, laagje 

schuim - cappuccino is mijn favoriet. 

4. Wat is uw favoriete Nederlandse 

woord?  

 Voordat ik bij de RUG kwam te werken, was 

ik lang werkzaam bij de Hanzehogeschool. 

Onder andere was ik daar een aantal jaren 

verantwoordelijk voor de opleiding 

Bouwkunde/Architectuur. Bouwkundigen en 

architecten gaven les aan studenten die dat 

wilden worden. Bouwkundigen en architecten 

staan verschillend in de wereld. Kijken 

verschillend naar een gebouw. En bouwers 

moeten altijd iets van een architect wat 

eigenlijk niet kan, vinden ze. Het moet toch, 

vindt de architect. Een haat-liefde 

verhouding. Een bouwer vraagt zich af hoe hij 

het beste het raamkozijn in de wand kan 

zetten. Een architect vraagt zich andere 

dingen af: waarom zit er een raam in deze 

ruimte? Zit hier een raam omdat er nou 

eenmaal in elke ruimte een raam zit, of is er 

meer. Dat soort vragen. 

Een leek zou zeggen: zo'n raam geeft licht. De 

professionals praten over daglichttoetreding. 

Daglichttoetreding. Het licht valt niet naar 

binnen, nee het daglicht treedt toe. Je ziet het 

gebeuren. Prachtig. 

 

Gehele naam: Laura Rolsma  

(student-adviseur) 

Leeftijd: 21 

Schoenmaat: 37 

 

1. Wat is het gekste dat u ooit gedroomd 

heeft?  

Dat ik een huis erfde dat deels een basisschool 

en deels een boerderij was.  

2. Kunt u iets vertellen over uw grootste 

blunder en hoogtepunt tijdens uw 

bestuursperiode aan de faculteit?  

Grootste blunder: Ik heb een keer toen ik niet 

goed oplette een mail voor alle studenten per 

ongeluk gestuurd naar alle docenten.  

Hoogtepunt: Het koken en eten in het free café 

tijdens de Green week. Ik vond dit heel leuk om 

te doen en de sfeer was heel goed. 

3. Drinkt u uw koffie expres zo of drinkt u 

hem verkeerd?  

Ik drink het liefste thee, dus ik denk verkeerd.  

4. Wat is uw favoriete Nederlandse 

woord?  

Dyslexie. Het gaat over mensen die moeite 

hebben met lezen en schrijven, maar is echt 

een onmogelijk woord is om te lezen of te 

schrijven. 
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‘Ethiek in de 

Mesdagkliniek’ 

Onderzoek naar de mogelijke effecten van 

moreel beraad op de professionalisering van 

de sociotherapie in de forensische 

psychiatrie 

Door: Swanny Kremer, onderzoeker en ethicus bij FPC Dr. S. van 

Mesdag 

Een tbs-patiënt met onbegeleid verlof die jij kent heeft zich aangemeld bij de club waar jij in 

je vrije tijd lid van bent. Je gunt hem zijn hobby, maar je gaat liever niet in je vrije tijd met 

patiënten om. Wat doe je? Blijf je bij deze club, ga je ergens anders heen, zorg je ervoor dat 

de patiënt niet bij jou op de club komt? Of nog wat anders? 

Patiënt X maakt een ‘smeerboel’ van zijn kamer. Hij heeft hier zelf echter geen last van. Hij 

houdt wel van een rommeltje en dat het niet helemaal schoon is, is hij van huis uit zo gewend. 

Het sociotherapeutische team vindt dat het zo niet langer kan, maar gesprekken met X 

leveren geen medewerking op. Wat ga je doen? Het overnemen? Samen schoonmaken? Of 

hem zijn gang laten gaan?  

Patiënt Y heeft HIV. In hoeverre mag je de informatie dat Y deze besmettelijke ziekte heeft 

delen met anderen? Is dat niet privé? Zou je er niet beter van uit kunnen gaan dat iedere 

patiënt HIV kan hebben en niet een specifieke patiënt?  

Medewerkers in de forensische psychiatrie worden in hun werk regelmatig 

geconfronteerd met morele dilemma’s. Maar door drukte, de ‘waan van de dag’, of andere 

redenen wordt er niet altijd tijd uitgetrokken om gezamenlijk en gestructureerd te 

reflecteren op deze vraagstukken. Demoralisering van het personeel, een proces waarin 

morele waarden als vanzelf vervagen1 , is echter een grote risicofactor in een totale 

institutie zoals Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag (de Mesdag). 

Om een continu tegenwicht tegen demoralisering te bieden is in 2010 moreel beraad in 

de Mesdag geï ntroduceerd. Moreel beraad kun je beschrijven als een gestructureerde 

dialoog over een concrete ethische vraag waarbinnen men gezamenlijk onderzoekt wat 

nu de ‘beste’ of ‘minst kwalijke’ keuze is. Het moreel beraad wordt gefaciliteerd door een 

getrainde gespreksleider. Sinds 2015 is moreel beraad, na een (onderzoeks)pilot bij drie 

units, kliniekbreed uitgerold bij de alle sociotherapeutische units. Sinds 2016 hebben ook 

                                                        
1 Goffman, E. (1975), Totale Instituties, Rotterdam: Universitaire Pers Rotterdam. 
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andere disciplines, zoals het maatschappelijk werk, diagnostiek, de medische dienst en de 

geï ntegreerde beveiliging zich aangesloten. 

De investering in moreel beraad in de Mesdag is groot. Elk team krijgt iedere zes weken 

een moreel beraad aangeboden. Ondertussen zijn 25 medewerkers, dat is ongeveer vijf 

procent, getraind tot gespreksleider moreel beraad. Om te onderzoeken of moreel beraad 

ook daadwerkelijk oplevert wat er in de Mesdag mee wordt beoogd wordt de 

implementatie gevolgd door een promotieonderzoek. De onderzoeker, ondergetekende, 

zorgt voor de monitoring en facilitering van moreel beraad en probeert ook kwalitatief en 

kwantitatief te meten wat de effecten zijn van het deelnemen aan een reeks moreel 

beraden. Drie verschillende uitkomstmaten worden onderzocht, namelijk de effecten van 

moreel beraad op de kwaliteit van argumentatie, op de teamcultuur (groepsniveau), en op 

de morele sensitiviteit van een individu. Al deze drie uitkomsten hebben als ultiem doel 

dat de kwaliteit van de zorg voor onze patie nten verder verbetert. 

De pilotfase van het onderzoek zag er als volgt uit: 

Afbeelding 1 

 

 

 

 

 

 

De blauwe blokjes stellen een moreel beraad voor dat een team zelf invult zonder een 

getrainde gespreksleider en zonder de structuur van een stappenplan voor moreel 

beraad. Alle teams zijn gestart met twee keer een moreel beraad op hun eigen manier te 

organiseren. De gele blokjes zijn de moreel beraden met een getrainde gespreksleider en 

een stappenplan. Al deze moreel beraden zijn gefilmd en dit materiaal wordt gebruikt bij 

de ontwikkeling en toepassing van een codeerschema. Dit schema wordt gebruikt om de 

kwaliteit van argumentatie binnen de twee verschillende vormen van moreel beraad te 

kunnen beoordelen.  

De tweede fase, na de pilot, is een effectonderzoek. Op 16 afdelingen is moreel beraad 

ingevoerd (experimentele conditie). Vier afdelingen2 zijn gebruikt als controleafdeling 

(‘treatment as usual’). 

                                                        
2 Onderhand hebben ook de vier controle afdelingen regelmatig moreel beraad.  
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De kwaliteit van de argumentatie wordt zoals gezegd onderzocht door de analyse van 

gefilmde casuïstiek met een daartoe ontwikkeld codeerschema dat is ontstaan op basis 

van literatuuronderzoek. Morele sensitiviteit van medewerkers wordt onderzocht met de 

Moral sensitivity questionnaire3 (MSQ-R) en de EURO-MCD4. De mogelijke invloed van 

moreel beraad op de cultuur in de Mesdag wordt onderzocht met een sociale 

netwerkanalyse (SNA) en de EURO-MCD. De data is compleet en de analyse van de 

gegevens vindt momenteel plaats.  

Nieuwsgierig geworden naar de invloed van moreel beraad op de professionalisering van medewerkers in 

de sociotherapie? Houd dan de publicaties die over dit onderwerp zullen verschijnen in de gaten. Je kunt 

mij en mijn publicaties volgen op: https://www.linkedin.com/in/swanny-kremer-062a30115/ 

Nu al meer lezen?  

Evaluating the quality of the deliberation in moral case deliberations: a coding scheme. Hylke Jellema, 

Swanny Kremer, Anne Ruth Mackor en Bert Molewijk, Bioethics, 2017  

 

Morele sensitiviteit in de forensische psychiatrie. Heeft moreel beraad invloed op de mate van morele 

sensitiviteit van sociotherapeuten in de (forensische) psychiatrische zorg? Swanny Kremer, Duco Kroon, Bert 

Molewijk en Marinus Spreen, Symposiumbundel Defensie COID, 2017 

Contact: s.kremer@fpcvanmesdag.nl 

 

 

De ambiguïteit van de 

lerarenopleiding  

Door: Melle Wedholm 

Vanaf dit jaar volg ik de nieuwe lerarenopleiding Godsdienst/Levensbeschouwing van de 

Rijksuniversiteit. In het kader van dit themanummer wil ik de lezer iets vertellen over de 

ambiguïteit van die situatie. Weinig woorden omschrijven haar namelijk beter. 

Aan de ene kant ben ik al een echte leraar. Ik heb mijn eigen klassen. Met tweehonderd 

leerlingen onder mijn hoede moeten niet alleen zij maar ook ik me voor hun prestaties 

                                                        
3  Lutzen, K., Evertzon, M.  & Nordin, C. (1997), Moral sensitivity in psychiatric practice, in Nursing Ethics, 

Nov; 4 (6) :472-82. 

4 Svantesson, M. et al (2014)  Outcomes of Moral Case Deliberation - the development of an evaluation 
instrument for clinical ethics support (the Euro-MCD), BMC Medical Ethics 2014 
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verantwoorden. Toch ben ik ook zelf een leerling. Regelmatig worden mijn lessen 

geobserveerd en word ik gecoacht. Zo kan ik mijn vaardigheden aanscherpen. 

Tegelijkertijd ben ik ook zoals velen van jullie nog student. Ik bezoek hoor- en 

werkcolleges, lees teksten en plaats discussievragen op Nestor. 

Ook als ik alleen leraar ben is de ambiguïteit niet uit te bannen. Aan de ene kant lijk ik op 

docenten aan de faculteit. Ik ben een bron van kennis en probeer de leerlingen vragen te 

laten stellen bij hun aannames en de wereld om hen heen. Tegelijkertijd wordt er echter 

ook van mij gevraagd dat ik leerlingen kan helpen zich in de klas veilig te voelen. Deze 

pedagogische rol gaat hand in hand met de hierboven omschreven didactische rol. Als 

docent sta ik met deze rollen steeds in tussen twijfel zaaien en vertrouwen geven. 

De lespraktijk zet dit thema voort. Met een voet staat de leerling in de veiligheid van de 

eigen religieuze of seculiere traditie. Met de andere wordt zij of hij uitgenodigd om 

vreemde werelden te betreden; om kennis te maken met onbekende gebruiken en 

denkbeelden. Of de leerling krijgt bekende handelingen te zien maar bekijkt ze met 

nieuwe ogen door de bril van een andere traditie. 

Mijn leerlingen zijn de vervreemding niet vreemd. In een levensfase waarin je groot wilt 

zijn maar klein wordt gehouden, jezelf probeert te vinden en daar andermans goedkeurig 

voor wilt, wordt ambiguïteit een tweede natuur. De onzekerheid en de grote mond zijn 

daarmee ook geen ware tegenstellingen, maar liggen vooral in elkaars verlengde. 

Juist bij deze leeftijd past volgens mij het leren over religieuze tradities. Mijn leerlingen 

durven alles wel te betwijfelen, maar zijn ook nieuwsgierig. Ze zijn ontzettend open naar 

wat anderen te melden hebben, maar door die openheid kennen ze ook de kwetsbaarheid 

die bij het leven hoort. Ze zoeken naar hun individuele identiteit, maar erkennen als geen 

ander het belang van sociale binding. Net als veel religieuze tradities weten ze dus dat het 

leven zich altijd bevindt tussen de stevige verankering van het ideaal en de 

onvoorspelbare chaos van de maatschappelijke werkelijkheid.  

Mijn leerlingen wijzen mij elke les opnieuw op de kracht van dit inzicht. Zodra het leven 

zekerder en rustiger wordt gaan we al snel geloven dat alleen de status quo legitiem is. 

Daarom doe ik mijn best te blijven luisteren, en ik hoop dat ik jullie ook wat heb kunnen 

laten horen. 
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Een Vlaming en een 

Fries aan het dansen 
Door: Dispuut C.A.B.A.L.L.E.R.O. sub corpore F.Q.I. 

 

In wezen is de mens op zichzelf al ambigu genoeg. Het zegt het één, maar doet het andere. 

Om over non-verbale communicatie nog maar te zwijgen. Zet je twee menswezens naast 

elkaar, dan is wordt het geheel steeds lastiger te duiden. Spreken ze nog over één en 

hetzelfde of bewegen ze zich langs elkaar heen als in een vreemde, maar prachtige dans 

waarbij de danspartners beiden een andere maatsoort hanteren? Al met al zijn woorden 

gekke dingen. Daar zullen we het over eens zijn. Maar juist daar waar het spannend wordt, 

daar vindt u ons: C.A.B.A.L.L.E.R.O. sub corpore F.Q.I.. We rekken woorden op tot ze bijna 

knappen, we gedijen wel bij dubbelzinnigheid en we bewegen graag in een taalspel met 

regels zo complex en zo veranderlijk dat geen van de spelers het ooit volledig zal 

beheersen. 

 ‘Hoe gaat dat er dan aan toe?’, hoor ik u denken. Lees en beweeg mee in deze 

correspondentie over moedertalen, een moderne dans tussen twee van de onzen die elkaar 

nog nooit in levende lijve gesproken hebben: de Vlaamse Thomas Tops en de Friese Klaas 

Douwes. 

 

Thomas Tops (moedertaal: Vlaams)   Klaas Douwes (moedertaal: 
Fries) 

 

 

 

 

 

 

(enige tijd later…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Laat ons dan verloren lopen in de krochten van de taal. Laat ons niet zwanzen, maar 

met woorden dansen. Een beetje rijm of een beetje venijn, vertel mij met welke 

woorden jij graag danst of liever smost of zwanst? 

Och heden, ik had helemaal geen rekening gehouden met het tijdverschil. De tijd 

verloopt hier merkbaar iets trager. Inmiddels heb ik in ieder geval mijn 

toetsenbord gevonden. Het typt wat moeilijk, omdat ik onlangs een appelsientje-

met-vruchtvlees-ongelukje had, maar daardoor wellicht des te vruchtbaarder. 

De tijd, voor vriend en vijand gelijk, 

wat is er méér billijk? 

Maar ach, geef me gelijk, 

een appelsientje-met-vruchtvlees, zo sappig en mals, 

een ongeluk ten spijt ten koste van uw vlijt 

maar wees niet bedeesd en kies de woorden die u het best 

beheerst   
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#me(n) too! 

Door: Hadassa van de Griend 

Publiekelijk over een onderwerp als seksuele intimidatie praten? Ik ben voorstander, mits 

het goed gedaan wordt. Door te praten over dit onderwerp is er bijvoorbeeld meer 

aandacht voor de realiteit van verkrachtingservaringen. Maar, willen we daadwerkelijk 

dichterbij de realiteit van seksuele intimidatie komen, dan moeten we goed op de door 

ons gevoerde discussies reflecteren. Dat kan door te blijven omdenken. En daar ligt voor 

ons, sociale wetenschappers, een belangrijke taak. 

Tijdens onze studie leren we normatieve ideeën te observeren en uit te dagen. Dat is een 

vaardigheid die heel relevant is om perspectieven te bieden op maatschappelijk gedragen 

ideeën. Bijvoorbeeld in de huidige #metoo discussie. Daarin komen, waarschijnlijk 

onbedoeld, normatieve ideeën naar voren die genderongelijkheid versterken en 

legitimeren. Daderschap wordt namelijk te eenzijdig geïnterpreteerd en gerepresenteerd: 

alleen mannen lijken verkrachters te kunnen zijn. Maar is dit realiteit? 

 

Door de eenzijdige perceptie van daderschap wordt de sociale realiteit van seksuele 

intimidatie  structureel onrecht aangedaan. Dit gebeurt in de maatschappij, de 

wetenschap en in de rechtspraak. In werkelijkheid kunnen daders namelijk zowel 

mannelijk als vrouwelijk zijn, maar lijkt een vrouw die seksueel intimideert moeilijk 

denkbaar. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het ontbreken van vrouwelijke daders in statistieken 

Dat zijn woorden als sâlt, swimme, dei en noas, 

of in een vrolijke bui: dream, tsiis, swiet, ear. 

Woorden waarvan men denkt: 

spreekt 'ie nou Engels of is dat Fries? 

Een zin heb ik er nog niet van kunnen brouwen, 

losse woorden dus, tamelijk onbehouwen. 

Nu, vertel mij: wat laat u graag over uw tong rollen? 

Dat leest als muziek! Ik zou het eerder zo verwoorden: "Klapt diee nei Engels of Fries?" 

Vreemd genoeg kan men in mijn dialect zowel iemand klappen verkopen (lees: 

slaan) als tegen iemand klappen (een babbeltje doen). Of misschien toch niet zo 

vreemd? 

Ken jij woorden om klappen mee uit te delen of om gezellig mee te klappen? Onder 

welke categorie behoren sâlt, swimme, dei en noas? 

Laat die vrolijke woorden maar achterwegen. Het giet hier pijpenstelen en ik ben 

momenteel kletsnat. Een onweer is geschied en het regent hier wreed.  
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die seksuele intimidatie publiekelijk maken. Dergelijke verhalen blijven daardoor 

simpelweg ongehoord. 

Ook de wet is niet toereikend. Volgens de Nederlandse wet is er bijvoorbeeld sprake van 

verkrachting als “iemand wordt gedwongen tot het ondergaan van handelingen die 

(mede) bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam door middel van 

(bedreiging met) geweld of door middel van (bedreiging met) een andere feitelijkheid”. 

Verkrachting wordt dus begrepen als gedwongen penetratie, wat impliceert dat er in ieder 

geval een man bij betrokken moet zijn geweest. Hierdoor worden vrouwelijke slachtoffers 

van vrouwen per definitie uitgesloten. 

In sociaal opzicht wordt de man niet eenvoudig geaccepteerd als slachtoffer. Hierin spelen 

sociale invullingen van ‘slachtoffers’ en ‘daders’ een belangrijke rol. Door lichamelijke 

verschillen tussen vrouw en man is het stereotype van ‘slachtoffer-’ en ‘daderschap’ 

respectievelijk vrouwelijk en mannelijk. Dat komt omdat mannen over het algemeen 

fysiek sterker zijn dan vrouwen. Maar ook culturele verschillen hebben invloed op deze 

stereotypes. Door het idee dat mannen meer door seks gedreven zijn, lijkt het lastig te 

begrijpen dat óók mannen tegen hun wil in seks kunnen hebben en dus slachtoffer van 

seksueel geweld kunnen zijn. Laat staan dat zij slachtoffer kunnen zijn van een vrouw.  

Het is cruciaal om het wettelijke, wetenschappelijke en sociale begrip van ‘seks’ te 

herdefiniëren. Bij gevallen van seksuele intimidatie zijn mensen betrokken. Door zoveel 

mogelijk actief te proberen om slachtoffer- en daderschap als een menselijke rol te zien, 

verbreden we de discussie over seksuele intimidatie en kunnen we voorbijgaan aan 

sociaal geconstrueerde stereotyperingen zoals genderrollen. We zijn allemaal 

verantwoordelijk om de integriteit van anderen te respecteren. Het wordt tijd om dat 

publiekelijk te bespreken en om ons af te vragen wat #metoo kan betekenen vanuit het 

perspectief van zowel slachtoffer- als daderschap. Dan kan er meer en beter recht worden 

gedaan aan de realiteit van seksuele intimidatie.  

 

15



 

Hoe ambigu is dit? 

Door: Charissa Moorrees 

Mijn neef ligt in het ziekenhuis vanwege zijn erfelijke diffuse maagkanker.5 Ik stuur een 

bericht naar mijn neef en vraag of ik wat eten voor hem kan meenemen, een pizza of 

misschien een broodje subway? Het maakt me niet uit, ik wil alles voor hem halen. Hij zegt 

dat het niet hoeft omdat hij niet kan eten want hij heeft al twee slangen in zijn maag zitten. 

Oh, natuurlijk ja! Je kan geen pizza eten als je een maagsonde in hebt. Ik haast me naar het 

ziekenhuis en hij ligt daar, hartstikke vrolijk. “Hee, hoe gaat het?” vraag ik. Wat een 

domme vraag denk ik meteen erachteraan want hij heeft immers stadium vier 

maagkanker dus gaat het waarschijnlijk niet écht goed. Ik kijk naar de slangen die door 

zijn neus lopen, zo zijn keel en maag in. Ik bedenk me ineens dat ook ik slangen door mijn 

neus zal krijgen over een tijdje, maar dan niet vanwege de kanker maar vanwege de 

maagverwijdering die ik krijg. Dan 

moet ik ook aan de sondevoeding. Ik 

moet er niet aan denken. 

 

Mijn neef vraagt hoe het met mij gaat 

want hij weet dat ik bang ben voor die totale gastrectomie. Dat is een operatie waarbij 

mijn hele maag weggesneden en verwijderd wordt om vervolgens de slokdarm op de 

dunne darm te hechten: een totale gastrectomie met roux en y verbinding (zie afbeelding 

1). 6 Ik wil zeggen dat ik het leven oneerlijk vind en het oneerlijk vind dat ik een 

maagverwijdering moet doen als ik een lijdensweg en vroegtijdige dood wil voorkomen. 

Ik wil zeggen dat ik gewoon net als andere vrouwen wil zijn en dat ik gewoon mijn studie 

eens een keer wil afronden. Ik wil gewoon normale dingen doen; zoals sporten. Gewoon 

net zoals hij dat wou; een normaal leven! Ik wil zeggen dat ik boos ben dat mijn leven nu 

is, zoals het is. Maar ik kan het niet zeggen want ik heb helemaal niks te klagen vergeleken 

met hem. Het lijkt alsof hij mijn gedachten leest en zegt dat het leven oneerlijk is en het 

oneerlijk is dat wij dit moeten mee maken op zo’n jonge leeftijd. Ik kan alleen maar denken 

dat; het leven oneerlijk en keihard is. 

                                                        
5 S. Hansford, P. Kaurah, H. Li-Chang et. al, ‘’Hereditary Diffuse Gastric Cancer Syndrome CDH1 Mutations 

and Beyond’’ in JAMA Oncol. 2015;1(1):23-32. doi:10.1001/jamaoncol.2014.168 

6 ‘’Total Gastrectomy’’, Canadian cancer society, http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-
type/stomach/treatment/surgery/?region=on 

‘’Hoe ambigu is dit? Ik huil elke dag omdat ik 

een maagverwijdering, borstamputatie en 

reconstructie moet doen terwijl hij dankbaar 

zou zijn als hij nog opties had om te leven.’’ 
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Afbeelding 1. ‘’Total Gastrectomy with roux en y procedure’’ Bron: Canadian cancer society 

Ondanks alle ellende is hij nog steeds positief en ik weet niet hoe hij het doet! Ik was al 

van de kaart toen ik hoorde dat ik een maagverwijdering moet doen, omdat ik vanwege 

het CDH1 gen 60-70 procent kans heb op erfelijke diffuse maagkanker en 40-50 procent 

op lobulair borstkanker.7 Toen ik die uitslag las in de brief van het ziekenhuis heb ik 

gehuild. Ik heb gehuild terwijl ik op de vloer lag in mijn huis, waar ik net met schoenen 

had gelopen. Schoenen waarmee ik ook nog even over een grasveld had gelopen die dag. 

Het interesseerde me toen helemaal niets of ik daardoor misschien hondenstront aan mijn 

gezicht zou krijgen. Keihard gehuild heb ik toen om dat ellendige nieuws dat mijn hele 

leven op de kop zette: ik bleek drager van een mutatie in het CDH1gen en dus grote kans 

op erfelijke diffuse maagkanker en lobulair borstkanker te hebben. Als ik nog kinderen 

wil dan moet ik dat via IVF en embryoselectie doen omdat dit gen autosomaal dominant 

overerfelijk is. Dat houdt in dat ieder kind 50% kans heeft op dezelfde gen mutatie.8 Al 

mijn principes kwamen plotseling ter discussie te staan. Misschien had ik ook al wel 

kanker bedacht ik me. Maar dat kunnen de artsen me pas vertellen nadat de hele maag 

eruit is gehaald en in plakjes is gesneden bij de patholoog. Ik was boos en huilde de hele 

dag.  

                                                        
7 R. van der Porst, I. Vogelaar, F. Carneiro et. al, ‘’Hereditary diffuse gastric cancer: updated clinical 

guidelines with an emphasis on germline CDH1 mutation carriers’’ in  J Med Genet. 2015 Jun; 52(6): 361–

374.  doi:  10.1136/jmedgenet-2015-103094 
8 Www.erfelijkheid.nl 
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Mijn neef vind het erg voor mij dat ik voor een duivels dilemma sta. Maar wat voor mij 

een duivels dilemma is zou voor hem een uitgemaakte keuze zijn; hij zou zo graag een 

maagverwijdering doen in plaats van doodgaan aan diffuse maagkanker. Hoe 

dubbelzinnig is deze situatie, bedenk ik me. Hoe ambigu is dit? Ik huil elke dag omdat ik 

een maagverwijdering, borstamputatie en reconstructie moet doen terwijl hij dankbaar 

zou zijn als hij nog opties had om te kunnen leven. Ondanks dat hij die opties niet meer 

heeft zoals ik die wel heb, zit het gewoon in mijn neef om positief te blijven. 

Voordat ik wegga zegt hij dat hij gedroomd heeft over bitterballen. Bitterballen die in de 

lucht zweven maar hij kon ze niet aanraken. Ze roken heerlijk, hij wou ze pakken en 

opeten maar het lukte niet. Ik voel me rot want ik zou zo bitterballen voor hem willen 

halen ondanks dat ik vegetariër ben. Maar hij kan ze toch niet meer eten vanwege de 

maagkanker. We praten nog even over de dood en wat er na dit leven dan komt, we weten 

het eigenlijk niet zeker besluiten we beiden. Ik knuffel hem en zeg; ‘’nou tot later!’’. 

Later is het moment dat ik zijn dode lichaam knuffel. Het voelt koud aan. Hij is er niet 

meer. Hij is dood. Ik huil. Ik ben verdrietig en boos! Waarom gebeurt dit? Een aantal dagen 

later is zijn crematie en ik hoor het nummer burn baby burn op de achtergrond.9 Ik moet 

lachen. Ik glimlach terwijl ik keihard huil. Het is echt iets voor hem om burn baby burn op 

zijn crematie te draaien. Lachwekkend en verdrietig te gelijk. Tijdens zijn crematie is er 

ook een camera-ploeg aanwezig omdat hij tijdens zijn kankertijd mee deed aan een tv 

programma. Daar werd hij gekoppeld aan iemand die depressief was en niet meer wou 

leven. Omdat mijn neef dood zou gaan aan kanker maar dus wél wilde leven hoopte hij 

zijn levenslust nog door te kunnen geven aan deze persoon. Ik weet niet of dat gelukt is, 

maar in april komt het programma op tv dus het zal mij benieuwen. 

Er komt een schaal met bitterballen langs, een vrouw van de uitvaartonderneming vraagt 

of ik een bitterbal en een borrel wil. Ik drink liever geen alcohol, maar wat kan het nou 

voor kwaad? Ik pak twee glazen wijn, ik drink ze helemaal op. Omdat mijn neef dat fijn 

zou vinden. De bitterballen laat ik wel even staan, ik ben immers nog steeds een 

vegetariër. “Kan het kwaad dat ik alcohol drink tien dagen voor mijn operatie?” Vraag ik 

aan mijn oom die ook een paar weken geleden zijn maag heeft laten verwijderen en een 

bitterbal naar binnen werkt. “Nee hoor” zegt hij.  

 

Na de dood van mijn neef en zijn crematie interesseert het me ook niet meer wat er verder 

gaat gebeuren met mij en de operatie. Ik besluit nog even volop te genieten van mijn 

gewone leven, ik besluit te genieten van mijn laatste dagen met maag en nog even keihard 

te eten en bestel een dikke pizza.   

 

Wordt vervolgd.  

                                                        
9 “Burn baby burn”,  https://youtu.be/LH-QwK4v0ZI 

18



 

De Scheppergod of de 

Godschepper? 
Door: Johan Buurma 

 

“I am become Death, Destroyer of worlds.” – J. Robert Oppenheimer 

 

Ooit was de mens een veredelde aap die toevallig duimen had, rechtop kon lopen en 

verder kon nadenken dan de volgende maaltijd of vrijpartij. Deze capaciteiten hebben de 

mens in staat gesteld zich verder te ontwikkelen. Dat en een enorme ontwikkelingsdrang. 

Dingen die we nu doen en kunnen waren vroeger louter voorbehouden aan de goden. Het 

vuur is ooit gestolen door Prometheus van de Griekse goden en aan de mensen gegeven, 

tegenwoordig gebruiken we het voor van alles en nog wat. En dat is nog maar het begin 

van de lijst. 

 Tegenwoordig kunnen we ons een leven zonder elektriciteit eigenlijk niet meer 

voorstellen. Terwijl we het nog maar zo’n tweehonderd jaar ook daadwerkelijk kunnen 

gebruiken. Een van de redenen waarom Odin, Jupiter en Zeus in hun respectievelijke 

mythologieën en religies de rol van oppergod vervullen is hun vermogen tot het gebruiken 

van bliksem. En dankzij Nikola Tesla in de 19e eeuw is het nu ook voor mensen mogelijk 

om bliksem te creëren.  

 Vliegen door de lucht is een volgend voorbeeld. Zowel in de Noorse mythologie als 

in de Griekse worden hiervoor speciale paarden gebruikt en zijn het doorgaans niet de 

goden zelf die het vliegen doen. Een van de eisen die aan vliegen wordt gesteld is het 

onbeschadigd landen na het vliegen. En met behulp van speciale toestellen, namelijk 

vliegtuigen, kunnen mensen even goed vliegen. Sterker nog, tegenwoordig is de minimale 

vereiste voor mensen om te kunnen vliegen een zweefpak. Die bestaan. En wederom 

verschuift de grens tussen menselijke en goddelijke mogelijkheden. 

 Een volgend, verdergaand voorbeeld is macht over leven en dood. Met een kleine 

vingerbeweging (en veel oefening) is het voor de mens mogelijk om tot een afstand van 

3,540 m een mens of een dier ogenblikkelijk te laten sterven. En dat is nog maar het begin. 

Bij grotere afstanden is het iets minder direct, maar dat wordt dan weer ruimschoots goed 

gemaakt door de mogelijkheid om meerdere mensen met een enkele kleine 

vingerbeweging tegelijkertijd te laten sterven. Dat aantal kan oplopen tot enkele 

miljoenen mensen overal ter wereld binnen een paar minuten na de vingerbeweging. Het 

beëindigen van miljoenen levens met weinig meer dan een gedachte is toch wel een 

kwaliteit die over het algemeen aan God of goden toegeschreven wordt, maar ligt 

evengoed voor mensen binnen handbereik.  

 Het beëindigen van levens is natuurlijk maar één kant van de macht over leven en 

dood. De andere kant betreft het tot leven wekken van doden of zelfs het creëren van 

nieuw leven. Eigenlijk zijn dit op zichzelf ook weer twee verschillende kanten. In dit 

opzicht laat de menselijke ontwikkeling nog te wensen over. Het bestaan van reanimatie 
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laat echter zien dat het onder bepaalde omstandigheden toch mogelijk is om mensen 

terug tot leven te brengen. Een van de problemen met het tot leven wekken is dat het 

onmogelijk is om een exact moment te bepalen waarop iemand sterft, waardoor het 

technisch gezien niet goed is vast te stellen dat iemand daadwerkelijk dood is voordat er 

reanimatie plaatsvindt. Desalniettemin gaan deze personen wel degelijk dood zonder die 

reanimatie, dus deze reanimaties doen toch wel echt iets goed.  

 Ten slotte is ook de creatie van leven, zonder voornoemde vrijpartij, een kwaliteit 

waar niet langer een goddelijk monopolie op rust. Kunstmatige inseminatie is al langer 

een gebruikelijke methode om zwangerschappen te laten beginnen. Maar nog niet al te 

lang geleden is het zelfs gelukt om een kunstmatige baarmoeder te creëren zodat het 

inmiddels überhaupt niet langer noodzakelijk is dat er een lichaam gebruikt wordt om 

leven te creëren. Lichamen blijven nog steeds de enige bron voor de creatie van nieuw 

leven. Ook voor het klonen van Dolly was eerst een ander schaap nodig. Een andere vorm 

van leven, kunstmatige intelligentie, is inmiddels ook ver genoeg ontwikkeld om zelf 

kunstmatige intelligenties te kunnen voortbrengen.  

 Al met al kunnen we dus stellen dat de mens, ooit begonnen als veredelde aap, 

inmiddels wat betreft mogelijkheden redelijk op gelijke voet staat met wezens die de 

mensheid zo’n tweeënhalfduizend jaar geleden nog zag als goden. En dat is een 

behoorlijke ontwikkeling. En het lijkt er vooralsnog ook niet op dat we binnenkort 

ophouden met ontwikkelen. Wie weet waar mensen toe in staat zijn over de volgende 

tweeënhalfduizend jaar? Afgaand op eerdere ontwikkelingen is het niet onmogelijk dat de 

mens dan in staat is tot dingen die we nu nog enkel aan God toeschrijven.   

 En dat is een interessant idee. Want waarom moet de mens  goddelijk worden? 

Vooropgesteld dat de wereld, en in het verlengde daarvan de mens, ooit geschapen is door 

God, is het heel wel denkbaar dat deze ontwikkeling gepland was. Dit betekent dat God 

heeft gewild dat wij goddelijk worden. Wat direct de vraag oproept van waarom God zich 

genoodzaakt zou voelen tot het scheppen van een boel even goddelijke entiteiten. Er zijn 

hiervoor verschillende redenen mogelijk. Mijn persoonlijke favoriet is het idee dat God 

zich alleen voelde en een stel vrienden voor zichzelf geschapen heeft. Maar hier over is 

natuurlijk nog veel onderzoek en discussie nodig voordat enig uitsluitsel, indien dat 

überhaupt mogelijk is, te geven valt. De tijd zal het leren. 
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Vertrouwen in de 

toekomst?  
Door: Charissa Caron 

Mijn vorige bijdrage schreef ik vlak voor de verkiezingen. Mijn voorspelling dat het een 

vierpartijenkabinet zou worden bleek uit te komen, al was de invulling niet helemaal zoals 

ik voorzien had. Het motorblok van VVD, CDA en D66 is aangevuld met de ChristenUnie 

in plaats van GroenLinks. Een verrassende uitkomst aangezien bepaalde standpunten van 

D66 en CU zo ver uiteen liggen dat een compromis weinig voor de hand ligt. De oplossing 

is eenvoudig: ze moeten het er mee eens zijn dat ze het niet met elkaar eens zijn. In het 

regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ staat dan ook geschreven: “Waar 

opvattingen worden gedomineerd door levensbeschouwing, geloof, overtuiging, idealen en 

geweten kan niet worden verlangd daar afstand van te doen.”10 

Waar discussie is, is ruimte voor een ander geluid. En ruimte biedt kansen. Wat zijn de 

kansen van onze faculteit onder deze nieuwe regering?  

Medische-ethische kwesties 

Het regeerakkoord wijdt binnen het hoofdstuk over de zorg een grote paragraaf aan 

medisch-ethische kwesties. De partijen zijn het er over eens, dat er meer oog moet 

komen voor de ethische kant van medische wetenschappen. “Er is meer dan het belang 

van vooruitgang van de medische wetenschap, zoals ethische bezinning bij wetenschappers 

en zorgprofessionals.”11 De regering wil daarom dat nieuwe medische ontwikkelingen 

altijd ethisch worden getoetst. 

Per 1 september 2018 start de faculteit met een nieuwe mastertrack: Religion, Health and 

Wellbeing. De track krijgt twee specialisaties: Geestelijke Verzorging en Ethics and 

Diversity. In de tweede specialisatie staan medisch-ethische kwesties centraal. Deze 

opleiding kan de professionals leveren die het kabinet nodig heeft voor de ethische 

adviesorganen. Dat dit onderwerp zo prominent in het regeerakkoord staat biedt kansen 

voor onze faculteit om zich nadrukkelijk te profileren. 

 

Hoger onderwijs 

Voor onderwijs en wetenschap was een beduidend kleinere paragraaf gereserveerd dan 

voor medisch-ethische kwesties. Een goed (weinig herzieningen en bemoeizucht) of 

slecht teken (niet belangrijk)? 

Het CDA was voor het herinvoeren van de basisbeurs voor bachelorstudenten, maar vond 

geen steun daarvoor bij de andere partijen, zelfs niet bij onderwijspartij D66. Het idee van 

                                                        
10 Vertrouwen in de Toekomst. Regeerakkoord 2017-2021, p.17 
11 Idem 
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D66 om een tweede studie goedkoper te maken, vond dan weer geen weerklank bij de 

andere coalitiepartners.  

De afschaffing van de basisbeurs is voor de faculteit ongunstig gebleken. Meer studenten 

kiezen er uit financiële overwegingen voor om thuis te blijven wonen als ze gaan studeren. 

En als je in Ede woont is Groningen wel heel ver weg. Dus topopleiding of niet, scholieren 

kiezen er dan toch voor om in Amsterdam te gaan studeren. Het kabinet wil gelijke kansen 

op goed onderwijs voor iedereen, maar de praktijk is toch dat meer bemiddelde studenten 

beduidend meer keuzevrijheid hebben. Er is wel een lichtpuntje voor aankomende 

studenten. Per 2018 wil het kabinet het collegegeld halveren voor eerstejaarsstudenten.12  

 

Geestes- en Sociale wetenschappen onder druk? 

Het kabinet wil de bekostigingssystematiek voor het hoger onderwijs herzien, met 

specifieke aandacht voor de technische opleidingen.13 Of dit betekent dat er minder geld 

beschikbaar komt voor geesteswetenschappelijke en maatschappij- en 

gedragswetenschappelijke opleidingen zoals de onze is niet uit het regeerakkoord te 

halen. Maar het blijkt toch vaak om communicerende vaten te gaan: komt er ergens iets 

bij, dan gaat er ergens anders iets af. De Vereniging van Nederlandse Universiteiten 

(VSNU) reageerde voorzichtig positief op het regeerakkoord, maar is op dit punt niet 

optimistisch gestemd: ‘In de afgelopen jaren is de bekostiging per student vanuit de 

Rijksoverheid met een kwart verminderd, waardoor ons land inmiddels achterloopt op 

bijvoorbeeld de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk. Het regeerakkoord biedt 

hierin geen verbetering van perspectief en neemt met de taakstelling op doelmatigheid een 

forse hypotheek op de toekomst van ons excellente onderwijs. Een nieuwe 

bekostigingssystematiek biedt, zonder extra middelen, geen soelaas.’14 

 

Inmiddels heeft een aantal verontruste wetenschappers een petitie gestart: ‘meer geld 

naar wetenschappelijk onderwijs’. In het NRC verscheen een vlammend betoog van deze 

initiatiefnemers tegen het regeerakkoord. ‘De inefficiënte competitie om onderzoeksgelden 

en studenten; de constante (dreiging met) bezuinigingen; het openlijke dedain voor de 

geestes- en sociale wetenschappen, gaan uitstekend samen met populistische spookbeelden 

waarin publieke instituties gepolitiseerd worden en onderworpen aan de tucht van de markt 

en het credo ‘uit naam van het volk’.15 

Op het moment van schrijven moet het Kamerdebat over de onderwijsbegroting nog 

plaatsvinden. Of het beleid van de nieuwe regering ons kansen gaat bieden is onzeker. Het 

is aan ons de taak om kansen te grijpen waar ze zich voordoen en om te laten zien hoe 

relevant en belangrijk de bestudering van religie is. 

                                                        
12 Idem, p. 12 
13 Idem. 
14 Nieuwsbericht Vereniging van Universiteiten, ‘Grote uitdagingen, maar stap in goede richting voor 

wetenschap en hoger onderwijs in de wereldtop’ (10 oktober 2017). 
15 Joost de Blois e.a., ‘Dit regeerakkoord ondermijnt de universiteit als kritische vrijplaats’, NRC (18 oktober 

2017). 
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Cadeauboekjes 

Door: Sara Posthuma 

Het is bijna kerst, en wat is er nou leuker dan je familie en vrienden verrassen met een 

klein zelfgemaakt cadeautje? In deze tutorial zal ik uitleggen hoe je mooie cadeauboekjes 

kan maken met chocola, koffie of thee erin.  

Benodigdheden per boekje: 

- Gekleurd stevig papier/dun karton, A5 formaat voor het boekje 

- Stevig papier voor de ‘hoesjes’ 

- Chocolaatjes, merci-formaten zijn het handigst. Ik plaats er 3 per boekje 

- 2 zakjes oploskoffie of 2 theezakjes 

- Decoratiemateriaal voor binnen- en buitenkant (optioneel) 

- Stoffen lint (optioneel) 

Ook heb je knutsellijm, een potlood, een schaar en een geodriehoek nodig. 

We beginnen met het boekje zelf. Meet de dikte van je chocoladereepjes en van je thee-of 

koffiezakjes. De dikte van de rug van je boekje is deze twee diktes plus een aantal 

millimeter. Ik hou in principe altijd een rug van ongeveer anderhalve centimeter aan. Zoek 

het midden van je papier en meet aan beide kanten van dit midden de helft van de rug uit. 

Doe dit aan zowel de boven- als de onderkant van je papier en trek de lijnen. Ril deze 

lijnen, dit helpt bij het vouwen. Nu heb je je boekje. Je kunt de voorkant versieren met van 

alles en nog wat: stickers, tekeningen, plaatjes, washi tape etc. Als je liever lui dan moe 

bent of gewoon weinig tijd hebt kun je ook gedessineerd papier gebruiken, dan kun je het 

versieren overslaan.  

Voor de hoesjes voor de chocola, koffie of thee neem je je andere papier en neem je de mal 

hieronder over met de juiste dimensies voor jouw inhoud. De hoogte kun je zelf bepalen, 

maar hou voor de chocola en de thee wel minimaal de halve hoogte van de inhoud aan. 

Voor de koffie vind ik het mooi om een laag hoesje met bovenaan nog een extra bandje te 

maken. Voor theezakjes moet je er 2 maken, maar kun je de D-randen weglaten en de 

voorkant van het hoesje iets breder maken dan het theezakje zelf. Knip je hoesje uit en 

knip ook de lijntjes met de driehoekjes erdoorheen. Ril alle lijnen en vouw het hoesje in 

elkaar. De P2-plakrandjes plak je op de binnenkant van de onderste D-rand, de overige P-

randen plak je op de binnenkant van het boekje. Het kan handig zijn om eerst even de 

precieze plaats uit te meten en aan te geven. Ik plak het chocolade-hoesje op de 

rechterpagina, koffie of thee links. De theehoesjes plak je gedeeltelijk over elkaar, de 

bovenkant van de een op de onderkant van de andere. Anders past het qua hoogte niet. 

Ook deze hoesjes en binnenkant kun je weer versieren zoals je wilt.  
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Je kunt aan de voorkant en achterkant van het boekje stukjes lint plakken zodat je het 

boekje dicht kunt binden. Zorg er wel voor dat je geschikte lijm gebruikt. Papierlijm is 

minder geschikt, alleslijm of 

secondelijm werkt beter.  

Helaas kan ik je mijn boekjes alleen 

maar in zwart-wit laten zien. De 

staande boekjes zijn v.l.n.r. groen, 

glanzend rood, licht groen en zwart. 

De binnenkant met koffie is zwart 

met zilver, de binnenkant met thee is 

rood met glanzend groen.  
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Winnaar Docent van het 

Jaar: Geurt Henk van 

Kooten 

Door: Geurt Henk van Kooten 

Volledig in lijn met het thema, is dit natuurlijk de tweede keer dat u de facultaire 

verkiezingen wint. Is het deze keer anders of voelt het hetzelfde?  

Eigenlijk is dit reeds de derde keer. Misschien weinig bekend is dat vóórdat de 

wisselbeker werd geïntroduceerd in 2007, de facultaire verkiezing al een editie 2006 

kende, en ik een kleine beker ontving van de toenmalige studenten Pieter Nanninga, nu 

universitair docent bij Midden-Oosten studies, en Peter Broekema, nu funding officer bij 

de London School of Economics—even een inkijkje tegelijk hoe goed, en hoe breed onze 

studenten terecht komen. Elke keer vond ik het weer leuk om de beker te winnen, omdat 

het de aandacht vestigt op de grote waarde van onderwijs, van paideia. Over ambiguïteit 

gesproken, is er voor mij geen wezenlijk onderscheid tussen onderzoek en onderwijs. 

Toen ik in Christ Church studeerde in Oxford, vond ik het inspirerend dat de docenten 

daar “Students” heetten (met hoofdletter S): het verschil tussen studenten en Studenten 

is marginaal; als het goed is, staan de neuzen dezelfde kant uit, in de richting van dat wat 

ons interesseert en fascineert, en de stoet van Students en students gaat dezelfde kant uit. 

Onderwijs blijft ook van belang voor onderzoekers, want—wist Seneca al—“Homines 

dum docent discunt”, “Mensen leren zelf pas echt als ze onderwijzen.” 

Het winnen van de facultaire verkiezingen is slechts de eerste stap. Heeft u al een 

idee voor het minicollege tijdens de universitaire 

verkiezing van docent van het jaar? 

In 2008 won ik, naast de facultaire titel, ook de universitaire. Bijzonder leuk, omdat het 

binnen de universiteit aandacht genereert voor onze kleine faculteit, en mensen zich 

ineens meer bewust worden wat wij eigenlijk doen. Het leukste is, om daarbij 

vooroordelen te doorbreken, of aan te sluiten bij een gebeurtenis. Precies wat Jezus en 

Socrates deden: praten op de agora, in het dagelijkse leven, en middels vergelijkingen van 

daaruit verder komen. Een onderwerp heb ik nog niet, maar ik zou bijvoorbeeld de 

spectaculaire veiling kunnen nemen bij Christie’s in New York, op 15 november 

jongstleden, van Leonardo da Vinci’s portret van Christus, de ‘Salvator Mundi’, de ‘Redder 

der Wereld’, voor 400 miljoen dollar—de hoogste veilingprijs ooit voor een kunstwerk 

betaald. Gevraagd in een BBC-journaal, “Wat zou Da Vinci daarvan vinden?”, antwoorde 

de kunstkenner met een intrigerende vervolgvraag: “En wat zou Christus daarvan 

vinden?”  
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Heeft u tips & tops voor uw collega's om de prijs het komende jaar in de wacht te 

slepen? 

In onze faculteit wordt sowieso uitstekend onderwijs gegeven. We zijn niet voor niets 

keer op keer topopleiding. De grootste kans om een inspirerend docent te zijn, heb je als 

je zelf geïnspireerd bent, als je—soms tegen eerste indrukken in—laat zien waarom iets 

(toch) interessant en relevant is. 

Een speciaal verzoek vanuit de redactie in relatie tot het thema:  

Drinkt u uw koffie expres zo of drinkt u hem verkeerd? 

Koffie is koffie, die drink ik zwart. 
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Een Interview met dr. Dennis Vanden Auweele 
door Carien van der Velde

Voor deze extra dikke wintereditie heb ik een interview weten te 

bemachtigen met dr. Dennis Vanden Auweele, Universitair Docent 

Godsdienstfilosofie aan onze faculteit! Ik had moeite zijn aandacht 

te behouden op de straight-forward vragen als persoonlijke 

interesses en smaak: de antwoorden kregen al gauw een 

filosofische wending, wat uiteraard niet geheel verrassend is van 

iemand die zeer gepassioneerd is over filosofie. Een eigenzinnig 

interview waarbij er veel besproken is – waaronder de rol van 

Nietzsche bij zijn houding ten opzichte van religie, de liefde voor 

punkmuziek en het belang van zelfspot.   

Dennis is opgegroeid in Steenokkerzeel, een klein dorpje vlakbij Brussel. Het religieuze klimaat van onze zuidelijke 

buren is veelal katholiek gekleurd en daarop is hij geen uitzondering. Van kleins af aan is hij misdienaar geweest; tot 

aan zijn puber-, of beter gezegd, punkerjaren, waarbij hij zich onder andere begon af te zetten tegen religie. De keus 

om filosofie te studeren had dan ook iets te maken met dat rebelse. Zijn naaste omgeving moedigde hem aan iets als 

geneeskunde of rechten te studeren. Toch koos hij voor datgene waar zijn eigen passie lag: 

“Eigenlijk is dat een godsgeschenk geweest. Ik heb 

filosofie aan KU Leuven gestudeerd, hoofdzakelijk omdat 

deze, m.i., de beste filosofie faculteit van België heeft. En 

daar heb ik eigenlijk op een heel andere manier over heel 

veel thema’s leren nadenken, wat natuurlijk de bedoeling 

van zo’n opleiding is. Daar heb ik terug appreciatie 

gewonnen voor religie. Misschien eigenaardig, maar door 

denkers zoals Nietzsche te bestuderen, die altijd een 

beetje mijn metgezel was, kreeg ik terug een appreciatie 

voor religie”. 

Dat klinkt op het eerste gezicht vrij tegenstrijdig. 

“Klopt. Ik heb Nietzsche evenwel erg diepgaand gelezen en ik kwam tot de conclusie dat de commentaar 

die Nietzsche op zijn religieuze tijdsgenoten had, wel die zou nu eigenlijk onverkort van toepassing zijn 

op de meeste hedendaagse atheïsten. De commentaar van Nietzsche is vooral dat er een doorbloed 

engagement, of ‘goesting’, voor het leven ontbreekt in veel mensen. De meeste mensen neigen ernaar 

om een reeds aanwezig kader te volgen, en of je dat nu doet vanuit christendom, het atheïsme, het 

positivisme … Dat is gewoon te gemakkelijk. Dat was eigenlijk Nietzsche’s probleem met zijn 

tijdsgenoten. Dat neem ik heel serieus: een leven is niet eenvoudig, maar omvat heel wat moeilijkheden 

zoals twijfel, lijden en algehele miserie is. Het is niet allemaal hosanna in den hoge. Tijdens mijn studies 

heb ik mij dan ook altijd toegespitst op meer negatieve fenomenen – zoals pessimisme, lijden, 

zelfmoord – omdat deze een teken kunnen zijn voor een diepzinniger leven.” 

Voor mij werd het al vrij snel duidelijk dat zijn academische interesses diep verweven lagen met zijn eigen visie op 

het leven – iets wat als godsdienstfilosoof denk ik ook vrijwel onvermijdelijk is. Zijn proefschrift is getiteld ‘Pessimism 

in Kant and Schopenhauer: On the Horror of Existence’. Op het eerste gezicht een duistere voorstelling. Hij sprak 

echter over het juist dichter bij religie komen te staan tijdens zijn studies. Ik was mede daarom erg benieuwd hoe het 

gesteld was met zijn eigen religiositeit, vooral ook wanneer iemand zich onderdompelt in dergelijke zware thema’s 

De bibliotheek van de KU Leuven 
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(in combinatie met een Schopenhauer en een Nietzsche – klinkt niet als een feestje). Hij gaf aan dat hij zichzelf niet 

graag een label geeft en van mening is dat een goede filosoof zich ongemakkelijk zou voelen bij welk kader dan ook: 

“Gelovig ben ik wel, maar niet op een heel traditionele manier. Als filosoof is het heel moeilijk om je 

zomaar in een traditie te gieten. Toch beschouw ik mezelf Christen, Katholiek zelfs. Wat is religie voor 

mij? Een ontmoeting die meer is dan dat gaande lijkt. Een voorbeeld. Ik kan een ontmoeting met een 

persoon hebben en dat is gewoon een ontmoeting met een persoon. Zoals ik, is dit persoon een hoopje 

biologische cellen met kleren aan, we praten wat en that’s it. Toch kan één ervaring met één andere 

persoon zoveel teweeg brengen, zoveel veranderen, dat het heel moeilijk is om te zeggen van ‘dat was 

gewoon maar één gebeurtenis’. Ergens zegt Nietzsche, louter ter provocatie: “Ja goh, een moordenaar, 

één beweging van de arm, iemand steekt met een mes, wat betekent dat in de grand scheme of things?’. 

Inderdaad, je kan proberen de wereld reductionistisch te begrijpen en 

als je dat consistent doordenkt, dan betekent er niets meer iets: 

nihilisme. Maar dat is de paradox: toch betekent alles zoveel, er is 

zoveel gaande, vol van betekenis. Mijn religiositeit is eigenlijk een 

poging tot openstaan tegenover de dingen die overstijgen, 

transcenderen – wat volgens mij ook de essentie is van elke religie. En 

je moet daar dan proberen een soort verklaring voor te geven, 

proberen te snappen. Ik heb net een nieuw boek af, dat nu bij de 

uitgever is. En ik heb mijzelf daar beschreven als een afvallige atheïst. 

Iemand die atheïsme geprobeerd heeft, maar het niet kon volhouden. 

Omdat er teveel verwonderlijke dingen zijn. Maar af en toe moet je 

terug van de genade vallen. Dus je kan geloven, maar je moet ook 

genoeg ongeloof hebben om je niet teveel in gemakzucht te laten 

leiden. Ik zweef constant tussen die standpunten. Je moet je altijd 

vernieuwen, maar je moet altijd blijven opstaan.” 

Het is voor hem daarnaast belangrijk om te reflecteren op waar je vandaan komt. Ons denken wordt ook juist heel 

erg gestuurd door onze nationaliteit, sekse, etniciteit, enzovoorts. Anders gezegd: dingen waar wij niet voor gekozen 

hebben, beïnvloeden onze gedachtegangen over onszelf en over anderen. Toch denk ik dat veel mensen vrezen zich 

te ongemakkelijk  te voelen bij het reflecteren op zowel zijn of haar levensbeschouwing als op ‘ongekozen ogen’. Het 

vasthouden aan idealen en definities biedt toch vaak veiligheid voor diens eigen identiteit? 

“Juist. En dat is het hele probleem met deze samenleving, want we hebben twee aandrangen: wij willen 

ergens toe behoren, maar we willen ook uniek zijn. Maar wanneer geen van beide echt goed mogelijk 

zijn, zeker met onze samenleving, dan krijg je dus die gigantische zelfmoordcijfers, depressies, burn-

outs, quarter-life crises. Het helpt natuurlijk ook niet dat de enige beelden die je van leeftijdsgenoten 

krijgt, zijn dan van: ‘Oh, geweldige vakantie gehad op Tahiti’. We krijgen alleen de success-books, en 

niet de fail-books.” 

Mede vanwege de aard van de thema’s die hem bezig hielden was het voor hem belangrijk om een balans te vinden 

tussen enerzijds de zwaarte van zijn onderzoeksgebied en anderzijds iets dat daar tegenover stond. Sport (judo), 

muziek en humor – met name het niet serieus nemen van jezelf – bieden voor hem die ademruimte: 

“Zelfspot, dat is zo belangrijk. Ook je eigen idealen durven te bespotten; dat is een beetje vergeten, we 

nemen onszelf veel te serieus. Een van de mooiste dingen die ik ooit in mijn leven heb gezien, was op 

een conferentie in India, in Bangalore. De openingslezing werd gegeven door de Dalai Lama, en dan 

was er natuurlijk een eretafel vooraan. De notabelen zaten daar allemaal in ceremoniële kleren, heel 

serieus, met allemaal hun zeggetje. De dalai lama werd aangekondigd – hij was eigenlijk heel simpel 

gekleed in oranje en paars – gaat naar het podium en één van de eerste dingen die hij zei was: ‘Some 

people think that religion is about dressing well I think, haha!’ en hij wees naar de mensen aan de eretafel, 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
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daar en heel de zaal verstompt. De belangrijkste mensen in die zaal werden te lachen gezet, hoe 

belangrijk zij zich ook voelden” 

Het steeds meer ontbreken van zelfspot in deze maatschappij hangt denk ik nauw samen met de sterke nadruk op 

mijlpalen, het afstrepen van doelen en het idee van ‘the self-made person’. Vooral dat laatste is eigenlijk een absurde 

gedachte. Naast zaken als nationaliteit, sekse en etniciteit, zijn er veel meer persoonlijke eigenschappen waar wij 

niet bewust voor kiezen. Denk bijvoorbeeld aan een liefde voor muziek. Het geeft je gevoelens; het ene genre meer 

dan het andere (of misschien juist totaal niet).   

“Er was een tijd dat ik vrij eenduidig één stijl had, dat was de 

punkmuziek. Nu ben ik wel wat verbreed van stijl, als je wat ouder 

wordt dan ga je dingen meer appreciëren. Maar het is meestal wel 

het zwaardere genre dat me interesseert. Maar ik denk dat de 

grootste voorliefde nog altijd in de punk zit. Er zit passie in die 

muziek, die mij enorm aanspreekt. Je hebt dat ook in andere 

muziek en soms verbaas ik me er over dat ik bepaalde muzikanten 

echt goed vindt terwijl ze ver buiten dat genre zitten. Zelfs nog wel 

eens een liedje van Lady Gaga … Maar mijn go-to groepen zijn toch 

altijd nog wel de punkgroepen. Ik ben iemand die zeer positief staat 

tegenover religie maar één van mijn favoriete groepen heet Bad 

Religion. Rise Against is mijn favoriete groep allertijden, al zijn ze 

wel een beetje lichter geworden met de jaren.” 

Naast zijn functie als UD aan onze faculteit heeft hij ook een kleine aanstelling aan de KU in Leuven. Hij woont daar 

samen met zijn vriendin en beide zijn zowel filosofisch ingesteld als erg actief in de sport – zij in hardlopen en hij met 

judo. Een druk leven, maar juist omdat hij al deze dingen met passie doet, is het voor hem geen probleem om het met 

elkaar te combineren. Toch was ik – uiteraard, zoals bij iedere docent – benieuwd wat hij zou hebben gekozen als hij 

geen filosofie had gestudeerd: 

“Ik heb een half diploma Rechten gehaald. Ik vond dat eigenlijk nog wel boeiend. Maar ik vond de 

mensen daar een beetje gemaakt en arrogant. Ik kon daar niet goed mee om, ik had daar niet veel 

vrienden. Bij filosofie ging het met vrienden veel makkelijker. Ik heb ook hele andere interesses gehad: 

ik heb ooit restaurant kok willen worden. Ik kan niet koken maar ik heb het altijd willen worden. Ik 

ben tijdens mijn studies een hele tijd barman geweest, ik deed dat eigenlijk heel graag. In België is er 

sinds enige tijd een beetje een kookhype, met veel kookprogramma’s en sterrenchefs en zo. En dan zie 

je zoiets op televisie, dan probeer je dat na te doen en soms lukt dat eens!” 

Een uiteenlopend gesprek waar veel aan bod is gekomen. Luckily for us heeft hij geen academische carrière voortgezet 

in Rechten, of een culinaire weg ingeslagen bij Masterchef België.  Tot slot vroeg ik hem wat hij wilde meegeven aan 

de studenten van onze faculteit: 

“Ik zou willen aanraden: probeer de dingen toch ook zoveel mogelijk zelf een beetje na te klaren. Het 

is een beetje een tendens dat alles mooi op het bord moeten komen te liggen en studenten het maar 

moeten opeten; en soms moet je het zelf ook al voorkauwen. Verlies de passie niet. Je gaat niet die 

keuze maken voor theologie of religiewetenschappen als je die passie niet hebt. Ik heb soms het gevoel 

dat die passie van studenten een beetje doodgeslagen wordt door die syllabus, van ‘oké we moeten dit 

boek lezen, die pagina’s, that’s it’. Doe iets meer. En als het niet aangeboden wordt door de universiteit, 

probeer het zelf ook een beetje. In Leuven deden wij soms leesgroepen, bijvoorbeeld als er een filosoof 

niet behandeld werd; de studenten maakten daar dan zelf een leesgroep over en vroegen eens een prof. 

om dan mee te komen, dus we maakten ons eigen vakje. Laat u dus niet teveel inkapselen in een soort 

opleiding, verlies uw interesse niet. Blijf geïnteresseerd in het fenomeen zelf!” 
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Eerste hulp bij Studeren  

Door: Kyra-Tiana Kers 

 
Het is alweer een paar maanden in het nieuwe studiejaar, en hoewel je het idee hebt datje 
aardig gewend bent geraakt aan de studiedrukte, komt er steeds weer iets nieuws op je pad. Je 
ontdekt dat je ‘sociale leven’ veel zijtakken heeft gekregen, zoals familie, oude vrienden, 
nieuwe vrienden, studiegenoten, misschien je huidige of toekomstige partner. Dispuutgenoten, 
studieverenigingen en veel meer mensen! Daarnaast is alleen ‘studeren’ ook niet meer 
voldoende. Naast het halen van goede cijfers is het namelijk ook belangrijk om lezingen en 
debatavonden bij te wonen, vrijwilligerswerk te doen of je in te zetten voor extra curriculaire 
activiteiten zoals deelname in een bestuur, in de opleidingscommissies, faculteitsraad, etc. etc. 
Er zijn talloze mogelijkheden! En uiteraard houdt het daarbij nog niet op, want je hebt ook nog 
andere levensbehoeften dan alleen slapen. Wat dacht je van lunchen met je beste vriendin, 
sporten met je sportbuddy, dat boek wat je nog steeds wil uitlezen of die serie die elke 
maandagavond op televisie komt? Ik hoef vast niet verder uit te leggen dat het studentenleven 
veel meer is dan alleen maar studeren, socializen en slapen. Wat ik je wél kan uitleggen, is wat 
te doen als één van deze dingen zorgt voor problemen, en bij wie je dan terecht kan.  
 
Studieadviseurs:  
Onze faculteit heeft twee studieadviseurs, namelijk Thea de Boer en Kees van den Ende. Zij zijn 
binnen de faculteit de contactpersoon voor jou als individuele student. Je kunt bij hun terecht 
met een heleboel vragen: vragen over je studie (wat zijn bijvoorbeeld de toegangseisen bij een 
bepaald vak, kan je een extra vak doen), voor studieplanning (als je vertraging oploopt door 
ziekte of door een andere reden), en om je studievoortgang te bespreken. Zij zitten op kamer 
028 in onze faculteit en zijn te mailen via: T.M.L.de.Boer@rug.nl of K.van.den.Ende@rug.nl.  
 
Studentendecaan:  
De studentendecanen die verbonden zijn aan 
het Studenten Service Centrum (SSC) zijn 
centraal bij de universiteit aangesteld als 
vertrouwenspersoon voor studenten. Je kunt 
ook bij hen terecht met persoonlijke vragen 
die je liever buiten de opleiding wilt 
bespreken. Zaken die bij hen zijn te 
bespreken zijn met name: meer dan drie 
maanden studievertraging, 
functiebeperkingen, chronische ziekte of 
dyslexie, rechtspositie-vraagstukken, 
klachten, bezwaar en beroep, studiekeuze-
vraagstukken, fondsen en persoonlijke of 
vertrouwelijke zaken. Je kunt bij hen 
binnenlopen op Uurwerkersgang 10, 
tegenover het Harmoniegebouw, of mailen 
naar ssc-info@rug.nl.  
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Studentenpsycholoog:  
Als problemen je boven het hoofd groeien en je belemmeren in je studievoortgang en/of in je 
persoonlijk leven, kun je hulp krijgen van de studentenpsychologen van het Studenten Service 
Centrum. Je kunt bij ze terecht met studie-gerelateerde problemen zoals 
(over)spanningsklachten, psychische klachten zoals angstige of sombere gevoelens, of 
levensfase-gerelateerde problemen en identiteitskwesties. Je kan je aanmelden via de 
ontvangstbalie van het SSC (maandag tot en met donderdag van 08:45 tot 16:30, vrijdag van 
08:45 tot 13:00), telefonisch: 050 363 8066 of via de mail: ssc-info@rug.nl.  
 
Trainingen en Workshops via SSC:  
Naast alle ondersteunende instanties, biedt het SSC ook trainingen en workshops aan gericht 
op het verbeteren van je studeervaardigheden en het vergroten van je effectiviteit. 
Studiebegeleiding richt zich op: effectief studeren, omgaan met stress en faalangst, 
studie/scriptie voortgang, zelfmanagement voor uitstellers, schrijfvaardigheid, mondeling 
presenteren, en studiekeuze. Je kunt het aanbod online bekijken via Nestor (tabblad ‘Study 
Info’, Studieondersteuning, Trainingen en Workshops (SSC)).  
 
Studentenpastoraat: 
Het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp) is er voor iedere student die 
op zoek is naar diepgang en gezelligheid. Wil je nieuwe mensen leren kennen, je horizon 
verbreden en anderen ontmoeten rond zingeving, persoonlijke identiteit, cultuur, religie en 
ethiek,d dan ben je bij het GSp aan het goede adres. Aan het GSp zijn vijf studentenpastores 
verbonden, die verbonden zijn aan verschillende kerken. Je kunt contact met hen opnemen 
voor een persoonlijk gesprek of begeleiding bij vragen die verband houden met keuzes maken, 
geloven, persoonlijke groei of studiemoeilijkheden. GSp, Kraneweg 33, 9718 JE Groningen, tel. 
050-3129926 en www.gspweb.nl.  
 
Mentoraat:  
Natuurlijk is het moeilijk om al deze losse instanties te onthouden. Gelukkig hebben de 
eerstejaars de mentoren waar ze altijd terecht kunnen. Zit je ergens mee en weet je even niet 
meer waar je heen moet? Spreek één van de mentoren aan! Zij zullen je doorverwijzen. De 
mentoren van dit jaar zijn: Anne van Berkum (voorzitter), Willem Westhuis, Job Raedts, 
Marieke Landman, Leon Kooijmans en Jelle  van Binsbergen. 
 

Opleidingscommissies: 

Voor alle klachten, opmerkingen of suggesties over onderwijs gerelateerde zaken kun je 

terecht bij de opleidingscommissies van je opleiding. Saskia Huisman en Job Raedts voor 

Religiewetenschap Rebecca van den Born en Jeroen Dijkgraaf voor Theologie, en voor de 

masterprogramma’s Forrest Bender-Kentwell (Re-Ma), Thomas Ansell (Ma) en Jan Mark 

Mulder (GV). De bachelorOC’s zijn te mailen via: octhrw@rug.nl, de (Post-)graduate OC via 

persoonlijke email.   

Faculteitsraad: 

Heb je vragen over het beleid van de faculteit, onderzoek- of algemene onderwijszaken? Dan 

kun je terecht bij de faculteitsraad! De voorzitter is te bereiken via haar emailadres: 

K.G.kingma@student.rug.nl  
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Dei Facto  

is looking for: 
 

 Interviewer  

 (Guest-) editors 

 

Did you go or are you going abroad? 

Did you do an amazing internship and 

want to inspire people with it? Do you 

like films, music or books and want to 

recommend some to students and 

staff? Can you make a better poster 

than this one, or have inspiration to 

make beautiful covers?  

 

Do you want to be a part of the team? 

E-mail the Dei Facto at 

facblad.ggw@gmail.com  

 

mailto:facblad.ggw@gmail.com


Cooking Corner Kers  
By: Kyra-Tiana Kers 

Thinking about the theme of this edition, I was wondering if l'ambiguïté' could apply to food. Also, 

with Christmas around the corner, I wanted to offer you some recipes to cook for the so called 

“disputen” of our faculty, or for your friends and family. So, I was in need of a recipe, or at least an 

ingredient that wouldn’t normally be your first choice when thinking about winter and christmas 

dinners. While eating with my own dispuut, I tried a recipe and I, and I believe I can also speak for 

my fellow Matanen, liked it so much that I want to share it with you. It is all about one secret 

(summerly) ingredient: mango chutney.  

 

Mango chutney salad with smoked chicken 

(4 persons) 

❏ 2 stalks of celery 

❏ 250 grams of pineapples (canned) 

❏ 100 grams of seeds (or cashews)  

❏ 2.5 tablespoons mango chutney (jar) 

❏ 2.5 tablespoons of mayonnaise 

❏ 1 teaspoon curry powder 

❏ 200 grams of smoked chicken fillets 

(diced) 

 

Cut the celery and the pineapple in small 

pieces (save the juice of the pineapple!). Stir 

in the mango chutney, the mayonnaise, the 

curry, a dash of pineapple juice and a little 

salt and pepper in a bowl. Add the chicken 

breast, the celery, the pineapple and the 

seeds (or nuts) in a bowl and mix them. Save 

it covered in the refrigerator, and let the salad 

come to room temperature before serving. 

Enjoy this summer salad with slices baguette, 

potatoes from the oven, or even with cold 

cooked pasta!  

 

 

 

 

Wraps with mango chutney and chicken 

schnitzels 

❏ 4 chicken schnitzels 

❏ 15 g of mint 

❏ 400 g of iceberg lettuce 

❏ 150 g raw vegetables sweet bell 

pepper mix 

❏ 2 tablespoons of salad dressing 

(yogurt/or regular yogurt, mild) 

❏ 8 tortilla wraps 

❏ 4 tablespoons mango chutney 

Preheat the oven to 220 degrees, and bake 

the schnitzels for 10-15 minutes. In the 

meantime, chop the mint leaves. Mix 2/3 of 

the mint with the iceberg lettuce and the bell 

pepper mix. Keep 1/3 of the salad aside. 

Sprinkle the rest of the salad with the yoghurt 

dressing and with the rest of the mint. Heat 

the wraps according to the instructions on the 

package. Cut the chicken into parts of 1 cm. 

Cover the wraps with the mango chutney, but 

leave 2 cm off the edge. Divide the chicken 

parts and the salad with the dressing. Fold the 

wrap and serve with the rest of the salad. 

 

  

p275344
Typewritten Text
11

p275344
Typewritten Text



SAM de Beer  
By: Laura Rolsma  

I have been the faculty mascot for a few years now, and represent the cooperation between the 
various consultation students. My name is Sam the Bear, and the abbreviation SAM stands for 
the “Studentengroep Actief Medezeggenschap”, or Studentgroup Active Consultation. Most of 
my days, I sit in the faculty hall where I can eavesdrop on your stories about your study and the 
faculty. I also have a facebook page where I inform you of all the important and nice things to 
know and do at our faculty. Follow me as soon as possible, because I would like the be your 
friend!  

Of course I cannot do anything with the stories I hear if they are not told to the students I 
represent. Therefore, I organize a general student meeting (Sam's forum) three times a year. 
All the students of the counsels and education committees will be present at this meeting, so 
you can ask all your questions and tell us your complaints or feedback. Maybe you don’t like 
the coffee in the machines, maybe you are dissatisfied with the classes or maybe you have ideas 
to make the faculty more sustainable. If so, please tell us during the Sam's forum!  

You can also contact any of us outside these meetings. For specific educational questions or 
complaints, please contact the educational committee members (octhrw@rug.nl, for Religious 
Studies: Job Raedts and Saskia Huisman, for Theology: Jeroen Dijkgraaf and Rebecca van den 
Born, for the masterprograms: Forrest Bender-Kentwell and Jan Mark Mulder. For questions 
about the faculty policy, education and research you can contact the students of the faculty 
council: Kayleigh Kingma (K.G.kingma@student.rug.nl), Tijn de Kam 
(t.r.de.kam@student.rug.nl), Willem Westhuis (w.g.westhuis@student.rug.nl), Johan Buurma 
(j.j.buurma@student.rug.nl) en Bregje Faasse (B.A.M.Faasse@student.rug.nl). If you don’t know 
where to go, or you have other questions, please feel free to contact the student member of the 
faculty board: Laura Rolsma (L.L.M.Rolsma@student.rug.nl).  

This is my story for today. I will organize a Sam's Forum soon allowing you to be up to date 
about everything that happens during the year! I will see you all at the next Sam's Forum!  

 

Student Assessor - Faculty of 
Theology and Religious studies 
'17-'18 
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Introducing:  

Méadhbh McIvor 
By: Méadhbh McIvor  

Hi! My name is Méadhbh McIvor, and I’m the Faculty’s new 
Assistant Professor in Religion, Law and Human Rights. Lots of 
Dutch people have been very open about how difficult they find 
my name, which I find a little bit ironic – people in glass houses 
shouldn’t throw stones, and neither should those who pronounce 
‘Groningen’ to sound like ‘Chronije’. Méadhbh is pronounced 
Mayv, and it means ‘intoxicating’. (I’ve never quite worked out 
whether that’s a good thing or a bad thing.)  
 
I’m originally from Dublin, Ireland, but have spent the past decade 
in England. I did my undergraduate degree in Law & 
Anthropology at the London School of Economics, where I was 
also based for my PhD. My research focuses on law, Christianity, 
and the politics of religious freedom in the contemporary United 
Kingdom, where I’ve carried out long-term participatory fieldwork split between a 
conservative Christian lobby group and a conservative evangelical  church. I was awarded my 
PhD in 2016 (hence the floppy hat and gown in the picture). For the past year, I’ve been 
teaching Social Anthropology at University College, London.  
 
When I’m not working, I like to do the usual things – hanging out with friends, eating good food 
and drinking good drinks, reading, and watching films. I have a couple of visitors coming to 
Groningen over the next few months, which I’m really excited about. I’m trying out every bar 
and restaurant in town so that I know the best spots to take them. So far, my favourite place is 
the Brouwerij Martinus. It was actually a bit of a surprise to learn that the Dutch have such good 
beer – one of the cheapest (and most awful) beers in Ireland is called Dutch Gold, so you guys have 
a bit of a reputation there…! 
 
I’m currently reading The Sellout by Paul Beatty, which is one of the funniest, strangest, most 
thought-provoking novels I’ve read in a long time. My taste in film is pretty varied, but as a 
general rule, a well-timed quote from John Hughes’ The Breakfast Club or the Coen brothers’ 
The Big Lebowski is likely to win you a couple of extra points in my class. When it comes to 
binge-watching, I may or may not have watched all four episodes of the Gilmore Girls Netflix 
update in one sitting (hint: I definitely did).  
 
Groningen has been lovely so far, but it’s hard to really get to know a university until you start 
teaching, and my classes aren’t until the second block. I’ll be teaching ‘Anthropological 
Approaches to Law and Religion’ and ‘Religion and the Politics of Human Rights’. One thing I’m 
a little nervous about when it comes to teaching is whether or not my sense of humour will 
translate – it’s hard to be funny in translation. So if you’re in one of my classes and a joke flops, 
please give me a pity laugh…   
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We have a lot in store for you, and are busy with planning and organizing all kinds of activities. Here 

is a list of the activities in the second half of the year that are already planned: 

 

January 10th  Ice skating Kardinge 

February 6th  Speeddate evening 

February 13th  Valentine party 

February 14th  Workshop: Online personal branding 

with LinkedIn 

February 22nd Yan Yat 

March 15th  Pubquiz St. Patricksday 

April 25th  Workshop: Job interview tips & tricks 

May 30th  EsGalatie 

June 7th  Faculty barbeque 

Week 10  Field trip, information will follow! 

Week 20  Field trip, information will follow! 

 

If you have any ideas or suggestions, feel free to email us at: gerardusvanderleeuw@gmail.com. If 

you want more information about the subjects of this short introduction, be sure to check out our 

site: www.gerardusvanderleeuw.nl. If you want to stay up to date on all that we do you can check 

the weekly newsletter and our Facebook page! 

 

Hoping to meet you at one of our activities this year, 

 

The Gerardus van der Leeuw board 

 

mailto:gerardusvanderleeuw@gmail.com
http://www.gerardusvanderleeuw.nl/
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Who we are 

We are this year’s board of study association Gerardus van der Leeuw. We want to make your time 

studying at our faculty even better and more enjoyable than it already is. Fifteen years ago, our 

study association was constituted as umbrella organization under which the committees of our 

faculty were united. 

 

This year, our board is constituted as follows: 

Chair – Benjamin Lensink, third year Theology student 

Secretary – Nienke Suelmann, fourth year Theology student 

Treasurer and promotion coordinator – Anne van Berkum, third year Religious Studies student 

Committee coordinator – Tijn de Kam, second year Religious Studies student 

Assessor – Laura Rolsma third year Religious Studies student 

 

What we do 

As board, we have a weekly meeting in which we focus on managing the committees, keeping in 

contact with external parties, organizing employability events and everything else to enhance your 

study at our faculty. This year, we have already organized two workshops, and there will be another 

two this year. We have visited the Groninger Archieven, and we are planning two other field trips 

this year, so keep an eye on the newsletter and social media! We also arranged the teacher 

readings held in November and, at the moment of writing, we are busy organizing another one, so 

stay tuned for information on that as well! 

 We have several committees that help us throughout the year. Our committees are also 

very motivated to make your study at our faculty the best years of your life. We have several 

committees.  First of all, the activity committee, whose tasks constitute of arranging a lot of, you 

guessed it, activities! They are responsible for the faculty parties, the speed date evening, the 

pubquiz on St. Patrick’s day and a lot more. Our second committee is the garden committee. It is 

their task to maintain the beautiful faculty garden. They sell stewed pears from the pear tree, also 

located in our faculty garden. This is a great success every year! The book committee helps the first- 

and second year students by making lists of the books they need for the whole year, so that they 

don’t have to worry about that. Our fourth committee is the almanac committee. This committee 

wants to make an almanac with information about almost everything that happened and will 

happen this year. We will keep you updated on the progress.  
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From left to 
right: Laura, 
Tijn, Anne, 
Benjamin and 
Nienke 

social criticism is very similar to that of other 

dystopian stories we are used to, and mainly 

concerns class systems: the lowest class is treated 

unfairly and has no possibilities to move forward, 

which pushes them to an explosive revolt. However, 

there are other, more unusual themes explored 

here, like the ways in which political propaganda 

can influence people from their childhood on out. 

This makes Snowpiercer a movie that is different 

and thought-provoking. 

There are, however, a few issues with this movie, and the main problem for me was the 

humor. There are moments of odd, over-the-top humor that you either love or hate. Either way, 

it doesn’t really fit the gloomy tone of this movie. Then there also are some questions about the 

plot that remain conveniently unanswered, which makes you think that the writers might have 

took the easy route and assumed those flaws wouldn’t be too jarring for the audience. The 

third problem with Snowpiercer is that the main message is conveyed in an overly obvious 

way. At times, the movie doesn’t make you think, but rather already shows you what you 

should think. This takes some of the intrigue away and it can be a little irritating at times.  

Despite these flaws, this movie has a lot to offer: action, drama, amazing visuals, and an 

ambiguous ending to leave you interested (and slightly frustrated, because what’s going to 

happen next?!). The only thing that’s not in there is romance. Snowpiercer is an unusual movie, 

but if you are a bit done with mainstream movies, or just in the mood for a movie that makes 

you think, there’s a good chance you’ll really enjoy it. 

 

 

Gerardus van der Leeuw 

2017-2018 
By: Gerardus van der Leeuw 

 

Hello! It is a pleasure for us to introduce ourselves. 

 

  

 

“Chris Evans like 
you’ve never seen 

him before.” 
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Apocalypse meets 

dystopia: Snowpiercer 
By: Kjelda Glimmerveen  

 

 
 

Ah, dystopian movies. Hollywood can’t get enough of them. And, to be honest, neither can I. 

There is always something ambiguous about them. On the one hand, they are stories in their 

own right, portraying a fictional world, but on the other hand, they are one of the best ways to 

reflect on our own society and provide social commentary. Plus, dystopian stories are a great 

opportunity  for writers to go crazy and create a strange, new world. And that is exactly what 

Snowpiercer does.  

After an attempt to stop global warming in an experiment, the entire world is frozen, 

with the only survivors inhabiting a train that is meant to travel around the world forever. The 

train is divided into different sections, with the lower class living in the back of the train, 

struggling to survive, and the higher classes living in the front of the train, where they live 

comfortable and even extravagant lives. After seventeen years, the lowest class, led by Curtis 

(Chris Evans), plan a revolution and try to fight their way to the front of the train and take 

down the man in charge of this system: Wilford. 

This movie has a lot going for it. The cast is impressive, with actors like Tilda Swinton, 

John Hurt and Ed Harris, and visually, this is a great movie. The action scenes are highly 

enjoyable and the acting is very convincing: this is Chris Evans like you’ve never seen him 

before. Sure, he’s great as Captain America, but in this movie, he pulls off heavy, emotional 

scenes that are truly heart-breaking. And apart from that, the story is intriguing as well. The 
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Introducing:  

Julia Martínez-Ariño 
By: Julia Martínez-Ariño 

 
 

My name is Julia Martínez-Ariño, a difficult name to type if you have a Dutch keyboard! I joined 
the Faculty of Theology and Religious Studies as Assistant Professor of Sociology of Religion in 
March 2017. I am still pretty new to many things here, but I have the feeling that I am slowly 
becoming familiar to the new environment and it slowly starts to feel like “home”. 

For those of you who still don’t know me, here is a very brief summary of my life. I was born 
and raised in Spain, in a city called Zaragoza, where most of my family lives. I moved to 
Barcelona when I was 18 to pursue my studies in Sociology at the Autonomous University of 
Barcelona. I liked it so much that I ended up doing my MA and PhD there. After 10 years living 
in that city, I moved to Göttingen (Germany), to work as a postdoctoral researcher at the Max 
Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity. What a big change from a big 
and busy city like Barcelona to a quiet and orderly town like Göttingen! However, I really 
enjoyed my time there. From Germany, I continued to Montreal (Canada) also to conduct a 
postdoctoral research project at the Université de Montréal. After a year (including a tough 
Canadian winter where I experienced temperatures of -27 degrees), I went back to Göttingen, 
where I worked for almost 3 years before moving to Groningen. A friend of mine called this last 
move “Grottingen”. 

As you can see, I am quite used to moving houses and learning to navigate new contexts, 
including different healthcare systems, labour market conditions, pension systems, tax 
declarations, language courses, and the like. The only thing that remained pretty standard 
across countries was the assemblage of Ikea furniture! Now, seriously, I will be more than 
happy to share my personal experience with any of you who might be considering going 
abroad for studies or work. 

I am very happy to be in Groningen now and I am looking forward to making this city my home. 
There is still a lot to discover, but I can say that I am more or less acquainted with important 
places, such as the market, my huisarts, the university library, good cafés, the Stadspark and 
the Pannenkoekenschip. When I arrived here, I used to ride my bike using Google Maps on my 
phone – not a very good idea when you don’t yet master the Dutch biking style! Now I know my 
way to many more places and have also learnt to survive the chaotic bike jams in the city 
centre.  

As for the Faculty life, I am really having a great time here. I have very nice 
colleagues who are always willing to help and give advice. I appreciate the 
coffee break because it offers me the chance to talk to people that I would 
otherwise not meet regularly. And last but not least, I enjoy teaching very 
much. Although it is an exhausting activity (after three hours of class I feel 
like my energy levels are below zero), I really enjoy discussing with you 
what you call “transcendental questions”, and learning from your own 
experiences and interests. Each session is full of surprises! 
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From the editors 
 

Finally, the first Dei Facto of this year is here! 
We understand that this edition evokes many 
emotions; emotions of sadness that you just 

released that the first edition was never here, 
yet you did not noticed it until now, and 

emotions of joy, that despite this realization, 
you are excited to read this extra-large winter 
edition. Do not hesitate any longer, and start 
reading while enjoying a hot cup of chocolate 

milk! 

To embrace your mixt feelings, the redaction 
of the Dei Facto decided to dedicate this 

edition to you, and your feelings, with the 
theme:  L’ambiguïté. 

On this side of the magazine the English 
articles can be found. There are introductions 

of Dr. Julia Martínez-Ariño & Dr. Méadhbh 
McIvor, a review on snowpiercer where you 
see Chris Evans like you’ve never seen him 
before, and tips to cook summery recipes 

during the Christmas celebrations! 
 

Flip this Dei Facto for the Dutch articles!  
 

Enjoy your Christmas and have a great New 
Year!  
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